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Vážení přátelé, ČSAP Vás zve na Speciální seminář (S)

RITUÁL V TRADICI AMAZONSKÉ MEDICÍNY
Dr. Jacques Mabit, Dr. Rosa Giove Nakazawa

V sobotu 21.9. 2013 od 10:00 do 18:00 v Praze
Význam rituálu v terapeuticky navozených změněných stavech vědomí
na základě zkušeností z terapeutického centra Takiwasi v Amazonii
Léčivé rituály tradiční amazonské medicíny s psychoaktivními rostlinami oslovují najednou všechny tři
základní dimenze – fyzickou, psychologickou i duchovní. Pro duchovní rovinu je právě rituál
neodmyslitelnou součástí léčby. Dr, Jacques Mabit a Dr. Rosa Giove Nakazawa, zakladatelé
peruánského léčebného centra Takiwasi, představují svou koncepci léčby drogově závislých, která staví
na přístupu tradiční amazonské medicíny, hovoří o významu rituálu a kritériích, jimiž lze rozlišit mezi
psychologickou a duchovní dimenzí těchto prožitků a přecházet z jedné roviny do druhé.
Jacques Mabit odešel do
Peru v roce 1980, při
projektu
lékaři
bez
hranic, jako odborník na
tropické
nemoci
a
přírodní medicínu. Je
čestným
členem
Asociace
psychologů
Peru
a
čestným
profesorem
Jižní
vědecké univerzity v Limě. Věnuje se výzkumu v
oblasti tradičního lékařství a léčitelství se
specializací na oblast Amazonie. Jeho poznatky ho
přivedly k tvorbě vlastního terapeutického
protokolu pro léčbu závislostí, který rozvíjí ve
svém centru Takiwasi od roku 1992. Na toto téma
vydal mnoho publikací a přednáší na konferencích.

Rosa
Giove
Nakazawa
vystudovala medicínu (obor
chirurgie) a od roku 1979
pracuje
v
peruánském
Tarapotu jako lékařka. Ve své
praxi integruje do klasického
medicínského
přístupu
zdroje tradiční amazonské
medicíny. Věnuje se výzkumu
v oblasti komunitního zdraví s důrazem na studium
amazonské etnomedicíny. Je jednou ze zakladatelů
centra Takiwasi. Publikovala knihu a mnoho článků z
oblasti tradiční medicíny. Byla členkou skupiny, která se
zasadila o to, že je ayahuasca od roku 2008 v Peru
chráněná zákonem jakožto součást národního
kulturního dědictví. Přednáší na několika universitách, je
členkou několika organizací, které se zabývají ochranou
tradiční medicíny, diskuzemi na toto téma a výzkumem.

Seminář bude překládán ze španělštiny, následná diskuze může probíhat v angličtině
Divadelní sál v areálu opatství Emauzy, vchod z brány na zadní nádvoří – Vyšehradská 49, Praha 2

Na seminář se prosím přihlaste na adrese skala.mart@gmail.com
Cena semináře pro nečleny ČSAP:
Převodem před konáním sem.
V hotovosti na místě

900,- Kč
1000,- Kč

Bankovní spojení: 181889370 / 0300
Bankovní spojení ze Slovenska: 4004442314/7500
Variabilní symbol: uvádějte kód semináře 201309.
Do zprávy pro příjemce: uvádějte Vaše jméno.
Na seminář přineste potvrzení o platbě.

